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Input muziektheaterleden NAPK tbv sectoranalyse muziektheater  

Deze input is tot stand gekomen in een digitale consultatie en een bijeenkomst met leden van de 
NAPK die zich bezighouden met het produceren van muziektheater. Het bevat een beknopte 
inventarisatie van wat de producenten van belang vinden voor de analyse die de Raad voor Cultuur 
maakt van het genre, gebaseerd op de vragen die wij ontvingen van de kerncommissie 
muziektheater.  
 
Niet alle producenten die de Raad voor Cultuur aanmerkte als zijnde muziektheaterproducenten 
zagen zichzelf binnen dat genre passen, zij hebben zich dan ook onthouden van inhoudelijke input. 
 

1. Belangrijkste ontwikkelingen in het muziektheater- en/of operalandschap? 

Muziektheater is een diffuse term die een goede definitie nodig heeft. In essentie is het een vorm 
van podiumkunst waarbij muziek en theater evenwaardig aan elkaar zijn of waar de muzikale 
component zelfs belangrijker is. Ten principale zijn tekst en muziek tezamen méér dan de 
componenten los van elkaar.  

Opera is één uitvoeringsvorm, daarnaast is er ook nieuwe muziek-theater. Als vorm is het niet meer 
heel uniek; er worden meer muziektheaterproducties gemaakt, bv. in co-productieverband tussen 
een muziekensemble en een theatergezelschap. Dat maakt het niet meteen muziektheater; dat is 
wel degelijk een vak apart. Schrijvers, makers en componisten moeten in de praktijk hun ervaring 
opdoen; er zijn momenteel geen schrijvers / componisten die worden opgeleid specifiek voor het 
maken van muziektheater.  

Internationaal is er een ontwikkeling in hoogwaardig opera-aanbod, ook in het jeugdopera-aanbod 
(bv. Duitsland). In Nederland gebeuren de spannendste ontwikkelingen in het muziektheater en de 
afzet van producties in en rond Amsterdam en enigszins in Rotterdam. Het moderne muziekidioom 
is aan het wijzigen: muziek mag weer gewoon goed `klinken', dat is een positieve ontwikkeling. 

 
2. Is er voldoende (financierings- en afzet)ruimte voor nieuwe composities, libretto's, scripts?  

Iets helemaal nieuw maken is duur; het is kostbaarder dan theater maken doordat de bezetting per 
definitie groter is, maar er is geen aangepast productiebudget / financiering voor 
muziektheaterproducties. Voor een componist wordt een opdracht uitdagend als er minimaal 3 
musici bij betrokken zijn, en er moet ook een theatermaker aan meewerken.  

Een opdracht geven aan een internationale componist is lastig; er kan geen financiering voor worden 
aangevraagd, zelfs niet voor een Vlaamse componist. De internationale tarieven voor componisten 
liggen bovendien veel hoger dan in NL. Dit maakt het financieel vaak onhaalbaar om dergelijke 
opdrachten uit te zetten. Voor de artistieke ontwikkeling en uitwisseling van zowel gezelschappen 
als componisten is dit een gemiste kans. 

 
3. Hoe is het om je werk af te zetten bij zalen? 

De garantiesommen staan enorm onder druk. Dat is een groot probleem; het hele 
financieringsmodel wankelt. Producenten bemerken dat het inhoudelijke gesprek soms wordt 
overgeslagen - zalen worden meer en meer evenementenorganisaties; de programmeur neemt als 
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uitgangspunt een rekentool voor zaalbezetting. De bereidheid om risicovol te programmeren is tot 
een minimum gedaald. Er is angst om (jeugd)opera te programmeren. De nadruk ligt (te) sterk op de 
zaal die vol moet, daarin schuilt een conflict met de aard van gesubsidieerd muziektheater. De grote 
zaal bespelen is eveneens problematisch, en een muziektheatervoorstelling in de kleine zaal 
programmeren is al snel te duur. 

Er is een tendens dat er meer producties gemaakt worden en per productie minder voorstellingen 
gespeeld worden. Dit is een direct gevolg van het subsidiëringssysteem van het Fonds 
Podiumkunsten; er moet een x aantal speelbeurten gehaald worden. 

 
4. Wordt er veel samengewerkt? 

Deze vraag is een open deur - er wordt ondertussen zo veel samengewerkt en gecoproduceerd dat 
het bijna niet meer te doen is. Hoewel samenwerken absoluut meerwaarde heeft is het ook heel 
tijdrovend, en moeten we oppassen dat we niet ons doel voorbijschieten. Samenwerken is niet voor 
alle uitdagingen waar we ons voor gesteld zien de ultieme oplossing.  

Samenwerken met orkesten of grotere ensembles blijkt vooralsnog niet te lukken - te kostbaar. Voor 
de ontwikkeling van de jeugdopera is dat jammer.  

 
5. Zijn er specifieke behoeften op het vlak van opleiding en talentontwikkeling waaraan het nu 
ontbreekt? 

De grote conservatoria blijven achter waar het gaat om langdurige stages bij producenten. Dat zou 
voor beide partijen een win-win situatie zijn. Er is een (te) groot niveauverschil tussen de 
muziektheater (musical)opleidingen en de klassieke opleidingen, zowel qua uitvoering als 
vakinhoudelijk.  

Alleen Maastricht en Amsterdam leveren nu afgestudeerden die kunnen ingroeien in het 
muziektheater-circuit. Arnhem moet nog ontwikkelen in de opleiding. Codarts is voor de 
gesubsidieerde producenten weinig interessant - zit teveel in de musicalhoek. De zangopleidingen 
zijn mager. Goede schrijvers vinden is lastig, en componisten worden niet opgeleid voor de 
muziektheaterpraktijk. De ervaring is dat klassieke componisten moeilijk zijn om mee te werken 
(keurslijf, star in de leer).  

Muziektheater maken wordt vooral in de praktijk geleerd, maar de ruimte daarvoor is zwaar onder 
druk komen te staan: er is geen productiehuis muziektheater en de talentontwikkelingsfunctie die 
Orkater innam in dit verband wordt niet langer financieel ondersteund. 

Doordat modern muziektheater en opera steeds meer gebruik maken van de nieuwste 
videotechnieken en de voorstellingen steeds vaker versterkt zijn wordt het gebrek aan 
hoogopgeleide technische mensen pijnlijk duidelijk - hierin moet geïnvesteerd worden. 
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6. Wat zijn overige knelpunten die vragen om structurele oplossingen? Kansen voor 
oplossingsrichtingen in het veld? 

Het diffuse karakter van muziektheater maakt dat er geen heldere subsidiestromen zijn. Het beleid 
moet de praktijk volgen en niet andersom. Goed functionerende talentontwikkelingskernen moeten 
als functie geborgd worden en er zou een productiehuis voor muziektheater moeten zijn dat zich 
breed oriënteert op zowel opera als modern muziektheater. 

Programmeurs in dezelfde regio zouden meer kunnen/moeten samenwerken en afstemmen en de 
theaters ten opzichte van elkaar positioneren.  

 
7. Hoe zie je de verhouding FPK / niet-gesubsidieerde opera- en muziektheatergezelschappen? 

Er is weinig tot geen artistieke uitwisseling - het staat ver van elkaar af.  

Niet-gesubsidieerde operagezelschappen zijn veelal Oost-Europees of amateurgezelschappen. Het is 
jammer dat dit niet door de Nederlandse gesubsidieerde producenten kan worden ingevuld; het 
aanbod is er wel maar het kostenplaatje is leidend geworden. 

 
8. Hoe zie je de wisselwerking tussen podia en festivals als het gaat om speelmogelijkheden? 

De producenten hebben veel aan festivals momenteel, zeker voor hun speelbeurten en 
publieksbereik: qua bezoekers lopen de voorstellingen op festivals goed maar financieel is het geen 
positieve tendens. Sommige festivals leunen zwaar op de support van gesubsidieerde producenten. 
Er is een tendens dat festivals alleen maar premières willen. Dat bemoeilijkt de afzet. 

Festivals programmeren nauwelijks voor jeugd en als ze het wel doen moet het kleinschalig (lees: 
goedkoop) zijn. Openluchtfestivals hebben geen akoestiek en minimale technische faciliteiten. 

 
9. Welke onderwerpen/veranderingen wil je terugzien als het gaat om aanbevelingen voor een 
nieuw bestel?  

- als werkgevers willen de muziektheaterproducenten dat de arbeidsmarkt voor de uitvoerenden 
wordt verbeterd. De bij de NAPK aangesloten werkgevers sloten hiertoe een cao toneel en dans af 
en er is een honoreringsregeling voor ensemblemusici, maar ze zien in de praktijk dat in delen van 
de podiumkunstensector de prestatiedruk / financiële nood zo hoog is (bij zowel werkgevers als 
uitvoerende ZZP-ers) dat er andere afspraken gemaakt worden. Ook de subsidiegever heeft hierin 
een rol te spelen. 

- financiering vanuit de BIS of het Fonds Podiumkunsten zou meer gepositioneerd moeten worden 
als een kwaliteitskeurmerk, zowel binnen het culturele veld als daarbuiten. 

- de producenten staan nog steeds in de survival-mode in plaats van dat ze bloeiende organisaties 
zijn. De vermoeidheid slaat toe om constant maar positiviteit en veerkracht uit te stralen. Zoals de 
situatie nu is, is deze niet duurzaam. De randvoorwaarden moeten veranderen en dat kan niet alleen 
vanuit de sector zelf komen.  

 


